
 
 

 
 
  

Av. 5 de Outubro, 101 

1050-051 Lisboa 

Tel.: +351 217 909 500    

aicep@portugalglobal.pt    www.portugalglobal.pt 

 

 

 

 

Roadshow Portugal Global 

AICEP junto das empresas em Évora 

 

Lisboa, 14 de junho de 2015. O Roadshow Portugal Global estará terça-feira, dia 
16 de junho, em Évora.  
  
Depois do sucesso verificado nas primeiras nove sessões (Leiria, Braga, Coimbra, 

Guarda, Aveiro, Viseu, Bragança, Ponta Delgada e Faro), onde mobilizou mais de 1 

200 empresários que assistiram a apresentações sobre vários mercados e setores de 

atividade, o Roadshow Portugal Global chega agora junto das empresas de Évora 

e identifica oportunidades para o desenvolvimento de negócios na Holanda e 

nos Países do Golfo. 

 

A Holanda é atualmente o sétimo maior cliente das exportações nacionais. Em 2014 

Portugal exportou 2,8 mil milhões de euros em bens e serviços para este país, um 

aumento de quase 30 por cento relativamente a 2010. No sentido inverso, e no mesmo 

período, a Holanda exportou para o nosso país 3,4 e 3,2 mil milhões de euros, 

respetivamente. Esta evolução proporcionou um desagravamento muito significativo 

da balança comercial de Portugal com a Holanda nos últimos 4 anos, com a taxa de 

cobertura das exportações pelas importações a aumentar de 56 por cento em 2010 

para 79 por cento em 2014. 

 

O Reino da Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos (EAU) e o Qatar são as 

três principais economias do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG). Uma vez que 

pelo Dubai passa 70por cento do comércio da região, os EAU apresentam-se como 

uma plataforma de negócios regional. As exportações portuguesas de bens para os 

três mercados representaram em 2014 um total de cerca de 255 milhões de euros, 

correspondendo a maior fatia aos EAU (124 milhões de euros). Este valor apresenta 

um aumento de 49 por cento em relação ao total registado em 2010 (171 milhões de 

euros), sendo de destacar a prestação dos setores das pedras de cantaria e outros 

materiais de construção, mobiliário, produtos alimentares, minerais e minérios, 

aparelhos elétricos e vestuário. 
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Esta sessão conta com a participação dos representantes da AICEP na Holanda 

e nos Países do Golfo. Haverá ainda intervenções de empresas-testemunho, que 

partilharão a sua experiência e conhecimento sobre o mercado. 

  

Focado nas exportações e na internacionalização da economia Nacional, o Roadshow 

Portugal Global pretende ajudar as empresas portuguesas a crescer ainda mais na 

competitiva economia mundial identificando oportunidades em várias regiões do 

Mundo. 

 

Proximidade, envolvimento e conhecimento para atingir melhores resultados. Esta 

iniciativa aproxima a AICEP das empresas e da economia real envolvendo os vários 

organismos e instituições fornecendo conhecimento de vários mercados e dando a 

conhecer oportunidades de negócio para as empresas portuguesas. 

  

  

Local: Universidade de Évora  

Hora: 09 h 
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